Vypraveno dne: ………………

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
12.10.2015

Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA
OD/1271/15/LK

VYŘIZUJE/LINKA
Ing.Koubek / 301

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
29.10.2015

ROZHODNUTÍ
povolení uzavírky silnice a nařízení objížďky
Účastníci řízení:
COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 zastoupené společností
ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641, Zengrova 2694/4, 615 00 Brno
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01
Jihlava, provoz Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou
Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Jihlava
Městský úřad Žďár nad Sázavou – odbor komunálních služeb
Obec Počítky
Obec Vysoké
Obec Radňovice
Město Nové Město na Moravě
Obec Kuklík
Městys Sněžné
Obec Kadov
Obec Fryšava pod Žákovou horou
Obec Tři Studně
Obec Sklené
Obec Vlachovice
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve
věcech silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích),
dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po
projednání žádosti společnosti COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha
9, která je na základě plné moci zastoupena společností ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641,
Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, podané dne 12.10.2015 po projednání s dotčenými orgány a
organizacemi podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhl. č.
104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

TELEFON
+420 566 688 111

FAX
+420 566 621 012
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E-MAIL
lubos.koubek@zdarns.cz

URL
http://www.zdarns.cz

žádosti vyhovuje a

povoluje

právnické osobě:

COLAS CZ, a.s.,

IČ: 26177005

se sídlem:

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

společnost COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005 je na základě plné moci zastoupena společností:
ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641, Zengrova 2694/4, 615 00 Brno
úplnou uzavírku silnice II/353 v km 31,610 – 31,850 v průtahu obcí Počítky
délka uzavírky:

240 m

termín uzavírky:

01.11.2015 – 10.11.2015

druh uzavírky:

úplná

z důvodu: realizace stavby „II/353 Počítky – odvodnění komunikace“
objízdná trasa pro veškerý silniční provoz: od uzavřeného úseku v obci Počítky po silnici
II/353 přes obec Vysoké do Žďáru n.S. (ulicemi Vysocká a Wonkova) až na křižovatku se
silnicí I/37, poté po silnici I/37 (ulicemi Dolní, nám. Republiky a Horní) po křižovatku se silnicí
I/19 u OC Convent, dále po silnici I/19 (ulicí Novoměstskou) přes obec Radňovice do Nového
Města na Moravě přes okružní křižovatku se silnicí II/354 (ul. Petrovická) a II/360 (ul.
Nečasova), a pokračuje po silnici I/19 ke křižovatce se silnicí II/354. Odtud po silnici II/354
přes křižovatku se silnicí II/360 (ul. Soškova) přes Rokytno a Kuklík až ke křižovatce silnic
II/353 a II/354 v obci Sněžné. V obci Sněžné od křižovatky silnic II/354 a II/353 vlevo po
silnici II/353 přes obce Krátká, Kadov, Fryšava, Tři Studně a Sklené až k uzavřenému úseku
v obci Počítky. Objížďka je obousměrná.
Objízdná trasa pro autobusovou dopravu: po stanovené objízdné trase. Bude též užito silnice
III/01844 (mezi silnicí I/19 a nemocnicí v Novém Městě n.M.) a silnice III/35314 v úseku od
nemocnice v Novém Městě n.M. přes Rokytno do obce Tři Studně. Nebude však užito místní
komunikace mezi obcí Lhotka a silnicí I/19. Organizace VLOD bude probíhat dle
schválených objížďkových jízdních řádů.
Dočasné přemístění zastávek: Dopravní obsluha zastávek „Sklené,Čtvrtě,rozc.0.5“ a
„Sklené“ bude po dobu uzavírky předmětné komunikace dočasně přemístěna na provizorní
zastávku, která bude zřízena na začátku obce Sklené (u areálu ZD), kde bude realizováno i
otáčení autobusů.
Prakticky se jedná o „prodloužení“ termínu stávající uzavírky silnice II/353 v Počítkách, která
byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Žďár nad Sázavou – odboru dopravy pod č.j.
OD/1041/15/LK ze dne 02.09.2015.
Za těchto podmínek:
1. Žadatel zajistí řádné označení uzavírky před jejím započetím podle stanovení
dopravního značení, které bylo vydáno Městským úřadem Žďár nad Sázavou,
Odborem dopravy podle § 61 a § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), podle stanovení
Městského úřadu Žďár nad Sázavou pod č.j. OD/1272/15/LK ze dne 29.10.2015,
stanovení
Městského
úřadu
Nové
Město
na
Moravě
pod
č.j.
MUNMNM/335845/2015/1 ze dne 16.10.2015 a stanovení Krajského úřadu Kraje
Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství v Jihlavě pod č.j. KUJI
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67907/2015-Ko/DZp/162 Sp. zn. ODSH 55/2015 ze dne 14.10.2015, a to po
předchozím souhlasném písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie
kraje Vysočina, Územního odboru Žďár nad Sázavou, Dopravního inspektorátu pod
č.j. KRPJ-82294-14/ČJ-2015-161406 ze dne 14.10.2015. Žadatel zajistí udržování
tohoto dopravního značení v řádném stavu po celou dobu trvání uzavírky a jeho
odstranění po skončení uzavírky.
2. Uzavírka musí být označena předepsaným způsobem. Označení zabezpečuje
žadatel o uzavírku na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky.
3. Uzavírka se povoluje za předpokladu, že budou dodrženy podmínky označení a
zabezpečení podle § 39 vyhl. 104/1997 Sb. v platném znění a podle zákona o
provozu na pozemních komunikacích.
4. V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích nikdo
nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo
objížďky.
5. Za dodržení podmínek uzavírky zodpovídá: žadatel COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005,
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, kontaktní osoba: stavbyvedoucí Luboš Bulíček, tel.
733 780 376.
6. Dodavatel dopravního značení: ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641, Zengrova 2694/4, 615
00 Brno, kontaktní osoba: Miroslav Němec, tel. 602 718 310.
7. Vlastník komunikací, po nichž je objížďka vedena, je povinen strpět bezúplatně
provoz na ni převedený dle § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích.
8. V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo
ukončeno v jiných termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení (pozdější zahájení
prací a omezení provozu než k prvnímu dni platnosti povolení nebo dřívější ukončení
prací a plné obnovení provozu než je poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel
tuto informaci sdělí BEZODKLADNĚ Krajskému úřadu kraje Vysočina, Odboru
dopravy a silničního hospodářství telefonicky na 564 602 329 a na Národní dopravní
informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00,
telefonicky na 596 663 556 popř. 596 663 550 nebo e-mailem (s potvrzením o
doručení) ndic@rsd.cz.
9. Žadatel prostřednictvím obce, jíž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů
způsobem v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce, atd.) s řešením
provozu v době uzavírky.
10. Žadatel provede pasportizaci uzavírky před započetím uzavírky a po skončení
uzavírky. V případě poškození v průběhu uzavírky bude provedena oprava na náklad
žadatele o uzavírku.
11. Žadatel vhodným a místně obvyklým způsobem zajistí informování cestující veřejnosti
o výše uvedených dočasných změnách ve vedení autobusové dopravy.
12. Uzavírka je úplná, nebude umožněn průjezd vozidlům IZS.
13. V případě potřeby dodavatel prací zajistí nutnou zimní údržbu silnic, po kterých je
vedena objízdná trasa, pokud se na nich zimní údržba standardně neprovádí.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.
V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení
podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit.
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Odůvodnění
Dne 21.08.2015 podal žadatel - COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha
9, která je na základě plné moci zastouzpena společností ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641,
Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, žádost o povolení úplné uzavírky silnice II/353 v km 31,610 –
31,850 v průtahu obcí Počítky v termínu od 01.11.2015 – 10.11.2015 z důvodu realizace
stavby „II/353 Počítky – odvodnění komunikace“.
Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy přípisem pod č.j. OD/1271/15/LK ze dne
13.10.2015 oznámil zahájení řízení v předmětné věci s možností, že mohou účastníci
předmětného správního řízení činit své návrhy ve stanovené lhůtě a byla dána účastníkům
možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí.
Žádost je v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky 104/1997
Sb., v platném znění, kterou se zákon provádí a je doložena souhlasem majetkového
správce pozemní komunikace, která má být uzavřena a po kterých má být vedena objížďka,
tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01
Jihlava, provoz Žďár nad Sázavou a Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská
10a, Jihlava dne 27.10.2015.
K žádosti bylo doručeno stanovisko Obce Počítky ze dne 13.10.2015, Obce Vysoké ze dne
22.10.2015, Obce Radňovice ze dne 16.10.2015, Města Nové Město na Moravě ze dne
27.10.2015, Obce Kuklík ze dne 13.10.2015, Městyse Sněžné ze dne 14.10.2015, Obce
Kadov ze dne 26.10.2015, Obce Fryšava pod Žákovou horou ze dne 14.10.2015, Obce Tři
Studně ze dne 12.10.2015, a Obce Vlachovice ze dne 21.10.2015, kde všichni uvedli, že
nemají námitek a souhlasí s vydáním rozhodnutí a současně prohlásili, že se vzdávají
možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., o
správním řízení, správní řád.
Obec Sklené ve svém vyjádření ze dne 22.10.2015 pod č.j. 218/15 uvedla:
„Předložené vyjádření účastníka řízení – dotčeného orgánu státní správy nemůže Obec
Sklené v dané podobě podepsat. Občanům naší obce působí navržená objížďka velké
časové i finanční obtíže. Domníváme se také, že stavební postupy na staveništi lze
v Počítkách řešit v současnosti zprovozněním poloviny mostu. Místní kanalizace, jelikož je
vedena krajem komunikace, by střídavý jednosměrný provoz řízený semaforem také
umožnila. V Tomto případě lze střídavý provoz umožnit za současného dokončování
stavebních prací. Dle našeho názoru není tedy prodloužení objížďky nezbytné.“
Dodavatel stavby k nutnosti prodloužení uzavírky sdělil, že v průběhu stavby došlo ze strany
Kraje Vysočina k výraznému objednání rozsahu sanací podloží. Taktéž došlo k oddálení
začátku zahájení stavby, a to z důvodu pozdě vydaného stavebního povolení. Práce budou
probíhat po obou stranách silnice, práce s ohledem na technologickou náročnost a
s ohledem na malou šířku silnice není možno provádět za částečného kyvadlového provozu,
nýbrž za úplné uzavírky silnice.
Správní orgán si je vědom skutečnosti, že uzavírka občanům obce Sklené (a nejen jim)
působí nemalé problémy, avšak je nezbytné rozestavěnou stavbu i vzhledem ke klimatickým
podmínkám dokončit v co nejkratším možném termínu, k čemuž úplná uzavírka silnice
přispívá. Pokud navíc technologické postupy neumožňují provádění stavby za provozu,
správnímu orgánu nezbylo než požadavku Obce Sklené nevyhovět a povolit prodloužení
termínu úplné uzavírky.
Souhlas s dočasným přemístěním zastávek Krajský úřad Kraje Vysočina – odboru dopravy a
silničního hospodářství vydal pod č.j. KUJI 70194/2015 ODSH 340/2015 Hrn ze dne
21.10.2015.
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Dále žadatel předložil souhlas Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina,
Územního odboru Žďár nad Sázavou, Dopravního inspektorátu pod č.j. KRPJ-82294-14/ČJ2015-161406 ze dne 14.10.2015.
Po projednání s dotčenými orgány a organizacemi podle § 24 zákona o pozemních
komunikacích dospěl Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy jako příslušný silniční
správní úřad k závěru, že při dodržení stanovených podmínek je možno této žádosti o
povolení uzavírky výše uvedené silnice z výše uvedeného důvodu, vyhovět. Rozhodl proto
po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.
Dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá
odkladný účinek.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí je podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, přípustné
odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po
doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Žďár nad Sázavou - odboru
dopravy a bude o něm rozhodovat Krajský úřad kraje Vysočina.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (podle § 24 odst. 4 zákona o
pozemních komunikacích).

Otisk úředního razítka

Ing. Luboš Koubek
úředník odboru dopravy

Rozhodnutí obdrží:
Účastníci řízení
COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 zastoupené společností
ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641, Zengrova 2694/4, 615 00 Brno
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, 586 01
Jihlava, provoz Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou
Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Jihlava
Městský úřad Žďár nad Sázavou – odbor komunálních služeb
Obec Počítky
Obec Vysoké
Obec Radňovice
Město Nové Město na Moravě
Obec Kuklík
Městys Sněžné
Obec Kadov
Obec Fryšava pod Žákovou horou
Obec Tři Studně
Obec Sklené
Obec Vlachovice
pan Jiří Kunc, Sklené 62
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Na vědomí
ZDAR a.s., Jihlavská 4, Žďár nad Sázavou
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou,
dopravní inspektorát
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství (jako silniční správní
úřad i jako dopravní úřad)
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 01 Jihlava
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, Vrchlického 61, Jihlava
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